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Komentář k rozboru hospodaření k 31.10. 2018 
a k návrhu rozpočtových úprav 

 
I. Běžné a kapitálové rozpočtové příjmy 
 
Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.675 tis. Kč byl k 31.10.2018 
naplněn částkou 208.950.73 tis. Kč na 88,29 %.  
 
Upravený rozpočet kapitálových rozpočtových příjmů ve výši 12.980 tis. Kč byl k 31.10.2018 
přeplněn částkou 25.879,58 tis. Kč na 199,38 %. To je dáno jednak vyššími příjmy z prodeje 
majetku a také průběžné poskytovanou dotací na Rekonstrukci objektů C a D domova pro 
seniory, která nebyla součástí schváleného rozpočtu města. 
 
V další části komentáře k běžným a kapitálových rozpočtovým příjmům je uveden komentář 
k příjmům z daní a položek, u kterých je disproporce v naplňování. Kromě toho je věnována 
pozornost položkám, kde je navržena významnější úprava rozpočtu. 
 
1. Daňové příjmy (příjmy z daní, správní, místní a ostatní poplatky) - třída 1 
 
Příjmy z daní 
 
Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní k 31.10.2018 je uvedeno na stranách 6 - 9 
tabulkové části rozboru hospodaření. Meziroční nárůst daňových výnosů oproti stejnému 
období minulého roku (leden – říjen) činí cca 12 % (12.166.37 tis. Kč). Nejvýnosnějšími 
měsíci z pohledu daňových příjmů bývají tradičně letní měsíce (v červnu letošního roku činily 
daňové příjmy 18.944,39 tis. Kč v červenci pak 14.797,13 tis. Kč).  Na základě stávajícího 
vývoje daňových příjmů lze předpokládat, že celkový rozpočet daňových příjmů bude 
naplněn. 
 
Správní, místní a ostatní poplatky  
 
Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 13.520 tis. Kč byl k 31.10.2018 
naplněn na 96,19 %, tj. ve výši 13.004,73 tis. Kč. Naplňování jednotlivých správních poplatků 
je uvedeno v tabulce č. 1.  
 
Tab. č. 1 – Správní poplatky (v Kč) 
 

SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost

2017
Rozpočet 2018

Skutečnost

k 31.10.2018

Odbor výstavby a územního plánování 1 082 500,00 880 000,00 632 050,00

Odbor vnitřních věcí 1 007 027,74 1 000 000,00 868 830,00

Obecní živnostenský úřad 137 465,00 140 000,00 118 750,00

Odbor majetku města a komunál. hosp. 4 960,00 10 000,00 11 520,00

Odbor dopravy 2 502 740,00 2 500 000,00 2 592 455,00

Odbor životního prostředí 111 960,00 110 000,00 139 735,00

CELKEM 4 846 652,74 4 640 000,00 4 363 340,00  
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K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Daň z hazardních her – úprava rozpočtu vychází ze skutečného naplňování položky 
v letošním roce. 

 
 
2. Ostatní (nedaňové) příjmy – třída 2 
 
Celkový upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 32.700 tis. Kč byl 
k 31.10.2018 naplněn na 85,83 %, tj. ve výši 28.066,63 tis. Kč. Největší podíl na ostatních 
nedaňových příjmech města mají zejména příjmy z pronájmu majetku (20.346,53 tis. Kč 
z celkové výše plnění nedaňových příjmů k 31.10.2018).  
 
V tabulce č. 3 je uveden podrobnější přehled položky ostatní nedaňové příjmy jinde 
nespecifikované. 
 
Tab. č. 3 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované 
 

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

(tzv.nahodilé příjmy)

Skutečnost

k 31.10.2018 (v Kč)

Nevyplacený zůstatek depozitního účtu (mzdy z roku 2017) 706 131,00

Pohledávky z minulých let 6 006,00

Příjmy z prodeje droblého hmotného majetku 15 701,70

Ostatní příjmy 2 512,69

CELKEM 730 351,39  
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje zboží – propagační materiál – z dosavadního vývoje příjmů je zjevné, 
že se původní předpoklad nepodaří naplnit, v průběhu roku nebyly pořízeny nové 
propagační předměty určené k prodeji, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z poskytování služeb – aquapark – rozpočet je upraven dle skutečných příjmů 
v letošní plavecké sezóně. 
 

 Příjmy z poskytování služeb – veřejné WC – skutečnost příjmů k 31.10. je vyšší než 
původní schválený rozpočet, proto je navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,…) – i tato položka rozpočtu 
je již k 31.10. přeplněna, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Příjmy z prodeje dřeva – výše příjmů přesahuje schválený rozpočet, je proto navržena 
úprava dle naplňování položky. 
 

 Sociální služby – odvod z investičního fondu – snížení odvodu z investičního fondu 
příspěvkové organizace provází současné snížení provozní dotace města na výkon 
pečovatelské služby (o 300 tis. Kč) a Domova pro seniory (o 200 tis. Kč). O změnu 
požádala příspěvková organizace v souvislosti s optimalizací hospodářského 
výsledku. 
 

 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné – Ministerstvo pro místní rozvoj 
doplatilo v letošním roce městu náklady spojené se sociálními pohřby v minulých 
letech. 
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 Příjmy z věcných břemen – příjmy vychází ze smluv uzavíraných v průběhu roku, 
skutečné naplňování položky je vyšší než předpoklad, je proto navržena úprava 
rozpočtu. 
 

 TJ Slovan Moravská Třebová – vratka části nevyčerpané investiční dotace z roku 
2017 – tělovýchovná jednota obdržela od města v roce 2017 investiční dotaci 
v souhrnné výši 260 tis. Kč, část dotace na nákup montovaného skladovacího domku 
na atletický stadion (s ohledem na pořizovací cenu domku) nebyla nevyčerpána. 
Nevyčerpaná část dotace ve výši 16,53 tis. Kč byla vrácena zpět na účet města. 
 

 Přijaté pojistné náhrady - rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky. 
 

 Přijaté náhrady škody – rozpočet je upraven v souladu s naplňováním položky, 
přeplnění je dáno zejména výší příjmů z exekučních nákladů u pokut jednotlivých 
odborů městského úřadu. 
 

 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. - neinvestiční příspěvek – MAS poskytla 
městu neinvestiční příspěvek z programu obnovy venkova Pardubického kraje v roce 
2018 na obnovu dešťových svodů na budově mateřské školy v Boršově ve výši 35 tis. 
Kč. 
 

 
3. Kapitálové příjmy – třída 3 

 
Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 3.470 tis. Kč byl k 31.10.2018 naplněn na 
120,99 %, tj. do rozpočtu města bylo přijato celkem 4.198,28 tis. Kč. 
 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení – skutečné příjmy 
z prodeje pozemků jsou vyšší zejména z důvodu prodeje pozemků popř. jejich částí 
v lokalitě pro bydlení v ulici Strážnického. 
 

 Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu – 
veřejná sbírka již byla zahájena, na účtu bylo k 16.11.2018 vybráno 9.000 Kč. 

 
 

4. Přijaté dotace (investiční a neinvestiční transfery) -  třída 4 
 
Celkový upravený rozpočet neinvestičních transferů (dotací) ve výši 43.345 tis. Kč byl 
k 31.10.2018 naplněn na 100,12 %, tj. celkem byly přijaty dotace ve výši 43.398,84 tis. Kč. 
Podrobný přehled již přijatých dotací i dotací, které bude město teprve přijímat je uveden na 
stranách č. 4 a 5 tabulkové části rozboru hospodaření. 
 
Celkový upravený rozpočet investičních transferů ve výši 52.855 tis. Kč byl k 31.10. přeplněn 
o 127,98 %, do rozpočtu města byla přijaty investiční dotace v souhrnné výši 21.681,30 tis. 
Kč. 
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V tab. č. 2 je uveden přehled zaplacených neinvestičních přijatých transferů od obcí za 
výkon přenesené působnosti a zajištění dopravní obslužnosti. 
 
Tab. č. 2 –  Transfery od obcí za výkon přenesené působnosti  
 

Transfery od obcí 
Skutečnost k 

31.10.2018 (v Kč) 

Linhartice 1 500,00 

Vranová Lhota 3 000,00 

Mladějov na Moravě 6 000,00 

Dlouhá Loučka 1 500,00 

Gruna 3 000,00 

Křenov 3 000,00 

Staré Město 6 000,00 

Rychnov na Moravě 4 500,00 

Městečko Trnávka 4 500,00 

Janůvky 1 500,00 

Za výkon přenesené působnosti celkem 34 500,00 

 
K navrhovaným rozpočtovým úpravám: 
 

 Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR – na volby do zastupitelstva 
a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – město obdrželo dotaci z Ministerstva 
financí, kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 600 tis. Kč na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a 
zastupitelstev obcí.  
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon VPP – dotace od Úřadu práce 
bude v letošním roce poskytnuta v celkové výši 344 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - projekty v rámci OPVVV - i v rámci 
nového programového období se naše školské subjekty postupně zapojují do výzev 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými projekty 
využívajícími zjednodušené vykazování nákladů (tzv. Šablony II). Administraci 
projektů zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na podzim letošního 
roku jsme obdrželi avízo k zálohám pro následující příspěvkové organizace města: 

- I. Mateřská škola – 745,42 tis. Kč 
- II. Mateřská škola – 823,89 tis. Kč 
- ZŠ Kostelní nám. 21 – 839,92 tis. Kč 
- ZŠ Palackého 1351 – 1.840,30 tis. Kč 

 
Z pohledu rozpočtu města se jedná o tzv. průtokové dotace, které obratem posíláme 
příspěvkovým organizacím. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – restaurování schodiště Olomoucká 18 - 
Podpora obnovy kult. památek ORP – Ministerstvo kultury poskytlo městu, v rámci 
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
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působností příspěvek 50.000 Kč , na restaurování schodiště nemovité kulturní památky – 
městského domu č. p. 146 na ulici Olomoucké. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – v letošním roce obdrželo město z Ministerstva kultury, 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón souhrnnou dotaci ve výši 2.730 tis. Kč. 
 

 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR - Program regenerace městských 
památkových rezervací a zón – druhým rozhodnutím z Ministerstva kultury v rámci 
stejného programu bylo podpořeno restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého dotací 
ve výši 120.000 Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na podporu poskytování soc. služeb (Domov 
pro seniory a peč. služba) – neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci Dotačního řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních 
služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2016 Sb., určená pro příspěvkovou 
organizaci města Sociální služby města Moravská Třebová nově činí  
16.510 tis. Kč (došlo k navýšení dotace o 2.460 tis. Kč). 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů – na přípravu a konání letního tábora na Srnčí – 
Pardubický kraj podpořit v rámci rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana 
letní volnočasovou aktivitu Domu dětí a mládeže Moravská Třebová dotací ve výši 
10 tis. Kč. 
 

 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na opravy objektů C a D Domova pro seniory 
vč. vybavení – město uzavřelo s Pardubickým krajem smlouvu o poskytnutí dotace na 
vybavení objektů C a D Sociálních služeb Moravská Třebová vč. oprav těchto objektů. 
Dotace má neinvestiční část (1.972 tis. Kč) a investiční část (2.028 tis. Kč) a je určena 
na vzduchotechniku kuchyně, vnější fasády objektů C a D, pořízení nábytku a 
strojního vybavení. Dotace musí být použita do 30.11.2019. 
 

 Inv. transfery ze SFŽP - Dezodorizace ČOV – s ohledem na zahájení realizace 
projektu až na podzim letošního roku nebude dotace poskytnuta v letošním roce, ale 
až v roce 2019. 
 

 Inv. transfery z MPSV - Rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory – na základě 
2 podaných žádostí o platbu jsme obdrželi dotaci v souhrnné výši téměř 15 mil. Kč, 
v současné době je administrována 3. žádost o platbu s předpokládanou dotací ve 
výši 5,35 mil. Kč, která bude městu zaslána na účet ještě do konce roku. S ohledem 
na dobu trvání administrace žádostí o platbu a profakturovanost díla do konce října 
2018 už ale doplatek dotace vztahující se k zbývajícím způsobilým výdajům nelze 
očekávat v letošním roce, dotace bude poskytnuta nejdříve v únoru 2019. To způsobí 
problémy s cash- flow města v závěru roku. 
 

 Inv. transfery z MMR - Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová – Ministerstvo 
pro místní rozvoj zaslalo městu, ve vazbě na realizované výdaje projektu Územní 
studie krajiny ORP Moravská Třebová, první platbu investiční dotace ve výši 
751,41 tis. Kč. Projekt bude dokončen v roce 2019. 
 

 Inv. dotace od Pard. kraje - rek. objektů C a D Domova pro seniory vč. vybavení – jak 
je uvedeno výše v textu, město obdrží v závěru roku dotaci od Pardubického kraje 
v souhrnné výši 4 mil. Kč, určenou na rekonstrukci a vybavení objektů C a D Domova 
pro seniory. Dotace je rozdělena na investiční a neinvestiční část. 
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 Inv. Dotace od Pardubického kraje – kraj podpořil zřízení pietního místa obětem I. 
světové války na Rybním náměstí investiční dotací ve výši 30 tis. Kč. 

 

II. Běžné a investiční (kapitálové) rozpočtové výdaje 
 

5. Běžné výdaje – třída 5 
 
Součástí běžných výdajů je i položka rozsáhlejších oprav objektu městské památkové 
rezervaci popř. oprav realizovaných v rámci hospodářské činnosti města. Tyto výdaje jsou 
zařazeny v tabulkové části rozboru hospodaření na stranách 18-19 spolu s investičními 
výdaji. Souhrnný upravený rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů ve výši 220.690 tis. Kč 
byl k 31.10.2018 vyčerpán na 77,34 %, tj. čerpání ve výši 170.692,22 tis. Kč. 
 
Vyjádření k navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Správa sportovišť – správa aquaparku – provozní náklady vzrostly z důvodu delší 
plavecké sezóny a realizace opravy plotu ve vstupní části areálu. Rozpočet je 
navýšen z úspor jiných činností zajišťovaných Technickými službami. 
 

 Správa dětských hřišť a rozhledny – náklady na opravu herního prvku na ulici 
Hřebečské (lanovka) přesáhly částku 230 tis. Kč. Část rozpočtu je přesunuta do 
investic na obnovu herních prvků na ulici Západní, rozpočet je, stejně jako předchozí 
položka, navýšen z úspor jiných činností zajišťovaných Technickými službami. 
 

 Silnice a komunikace – zimní údržba – ohledem na příznivé klimatické podmínky 
nebude tato položka dočerpána, úspora je přesunuta do údržby zeleně. 
 

 Silnice a komunikace – běžná údržba a opravy komunikací – část rozpočtu běžných 
výdajů v souhrnné výši 155 tis. Kč je přesunuta do investic na úhradu výdajů na 
vybudování kontejnerových stání v Boršově, na ulici Karla Čapka a doplnění chodníku 
na ulici Nádražní (s ohledem na charakter realizovaných prací). 
 

 Dopravní terminál – provozní výdaje – část výdajů projektu nemá investiční charakter 
(jde zejména o terénní a sadové úpravy), částka 295 tis. Kč je proto přesunuta 
z investičních výdajů. 
 

 Veřejné osvětlení – běžná údržba a opravy – část výdajů realizovaných v letošním 
roce má investiční charakter (veřejné osvětlení v Boršově, na ulici K. Čapka a na ulici 
Nádražní), částka 130 tis. Kč je proto přesunuta do investiční části rozpočtu města. 
Dále je část předpokládané úspory přesunuta do položek Správa sportovišť a 
dětských hřišť. 
 

 Pohřebnictví – i tady nebude původní rozpočet vyčerpán, úspora je proto přesunuta 
na jiné činnosti. 
 

 Kompostárna Hamperk – provoz – provozní náklady se zvýšily z důvodu podzimního 
drcení bioodpadu za vice než 140 tis. Kč, které je zajišťováno subdodavatelsky. 
 

 Péče o vzhled obce a úklid města – s ohledem na příznivé klimatické podmínky narost 
rozsah prací souvisejících s údržbou zeleně a úklidem města (hrabání listí,…). 
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 Provoz veřejného WC – do rozpočtu byl zahrnut i provoz veřejného WC v budově 
autobusového nádraží. Z důvodu rekonstrukce objektu byl provoz WC v letošním roce 
omezen. 
 

 Opravy kanalizace města dle plánu obnovy – částka 90 tis. Kč je přesunuta do 
investičních výdajů, jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci kanalizace v ulici Olomoucká. Z původní smíšené společné splaškové a 
dešťové kanalizace vznikne kanalizace oddílná, jde tedy o změn technických 
parametrů, která nemá charakter opravy. 
 

 Školské příspěvkové organizace města – dotace z OPVV (Šablony II) – školské 
organizace města se od začátku roku postupně zapojují do výzev v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se svými projekty využívajícími zjednodušené 
vykazování nákladů (tzv. Šablony II). Administraci projektů zastřešuje Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, na podzim letošního roku jsme obdrželi avízo k 
zálohám pro následující příspěvkové organizace města: 

− I. Mateřská škola – 745,42 tis. Kč 
− II. Mateřská škola – 823,89 tis. Kč 
− ZŠ Kostelní nám. 21 – 839,92 tis. Kč 
− ZŠ Palackého 1351 – 1.840,30 tis. Kč 

 

 MŠ Boršov – oprava části soklu, okapový chodník, hromosvod – celkové náklady na 
osazení soklu větracím obložením, oplechování horní obruby soklu, aby za obložení 
nezatékala voda, a na opravu hromosvodu na budově školky činí cca 415 tis. Kč. 
 

 MŠ Boršov – oprava okapů na budově - nejlevnější nabídka dodavatele činí 67 tis. Kč, 
na opravu jsme obdrželi příspěvek od MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. ve 
výši 35 tis. Kč. 
 

 MŠ Jiráskova – rekonstrukce hracích prvků zahrady – s ohledem na charakter 
realizovaných prací je celá částka přesunuta do investiční části rozpočtu města. Byly 
osazeny nové hrací prvky, které mají charakter dlouhodobého majetku. 
 

 MŠ Jiráskova – posouzení kapacity kuchyně – s ohledem na havarijní stav kuchyně 
v budově školky na ulici Tyršova je nově součástí rozpočtu města v letošním roce 
výdaj na posouzení kapacity kuchyně MŠ Jiráskova, která byla nově vybudována a 
vybavena v rámci komplexní rekonstrukce budovy školky. V případě, že by bylo 
možné kapacitu kuchyně navýšit a náklady na zvýšení kapacity kuchyně by byly nižší 
než náklady na komplexní rekonstrukci kuchyně v budově na ulici Tyršova, jeví se 
jako ekonomičtější řešení provozovat v budově školy na ulici Tyršova pouze výdejnu 
jídel (a vazbou na kuchyni v budově MŠ Jiráskova). 
 

 Dům dětí a mládeže - dotace na přípravu a konání letního tábora na Srnčí – rozpočet 
příspěvkové organizace je navýšen o 10 tis. Kč poskytnutých na organizaci letního 
tábora od Pardubického kraje. 
 

 Dům dětí a mládeže – oprava příjezdové cesty – v letošním roce bude realizována 
pouze projektová příprava opravy, je proto navrženo snížení rozpočtu o 70 tis. Kč. 
 

 Městská knihovna – příspěvek na náhradu platu a náklady právního zastupování – 
rozpočet příspěvkové organizace je navýšen o náklady na náhradu platu vč. úroků 
z prodlení z důvodu neplatné výpovědi a na náklady právního zastupování ve vazbě 
na rozsudek odvolacího soudu. Příspěvková organizace rozvázala pracovní poměr 
s jednou z pracovnic.  Pracovnice poté podala žalobu na příspěvkovou organizaci na 
neplatnost výpovědi, kterou Okresní soud ve Svitavách 26. 1. 2016 zamítl. Žalobkyně 
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se proti rozsudku odvolala. Krajský soud v Pardubicích 24. 11. 2016 rozsudek 
Okresního soudu Svitavy zvrátil a rozhodl o neplatnosti výpovědi ovšem bez vyčíslení 
náhrady mzdy po dobu neplatné výpovědi. 14. 3. 2017 bylo proti tomuto rozhodnutí ze 
strany knihovny podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, které bylo také zamítnuto. 
Městská knihovna proto 22. 12. 2017 podala stížnost k ústavnímu soudu. Poté začal 
spor o náhradu platu za dobu neplatnosti výpovědi. 16. 5. 2017 Okresní soud Svitavy 
vydal platební rozkaz na náhradu platu a 14. 11. 2017 bylo na jednání Okresního 
soudu Svitavy rozhodnuto ve prospěch žaloby a přiznání platu bez jakékoli moderace 
(vč. doby, kdy byla pracovnice zaměstnána u jiného zaměstnavatele). Proti tomuto 
rozhodnutí bylo ze strany knihovny podáno odvolání, které sporovalo jednak výpočet 
náhrady platu a nedostatečné posouzení okolnosti pro uplatnění moderačního práva 
soudem. Rozsudek zároveň nezohledňoval ani již vyplacenou náhradu platu za 
prvních 6 měsíců výpovědi. K dnešnímu dni tedy příspěvková organizace uhradila 
pracovnici pouze náhradu mzdy za nesporných prvním šest měsíců neplatnosti 
výpovědi (1. 5. – 31. 10. 2015), další náhrada mzdy za období 1. 11. 2015 – 21. 1. 
2017 dosud nebyla vyplacena. O všech realizovaných právních krocích byl zřizovatel 
příspěvkové organizace informován a byly s ním konzultovány. Není ve finančních 
možnostech příspěvkové organizace uhradit doplatek náhrady platu a soudní výlohy s 
tím spojené z vlastních zdrojů. 31.10.2018 odvolací soud vynesl rozsudek o výši 
náhrady mzdy a nákladů právního zastupování. Rozsudek zatím nebyl doručen a není 
pravomocný. 
 

 Propagace města – ve vazbě na organizaci zahájení turistické sezóny v roce 2019 
v našem městě je navýšen rozpočet propagace o výdaje na doplnění propagačních 
materiálů. Původně jsme předpokládali, že bude možné akci pokrýt se zásob 
propagačních materiálů, ale vzhledem k letošní úspěšné turistické sezóně, bylo 
rozdáno neočekávaně vyšší množství propagačních materiálů. Rozpočet propagace 
je navýšen současně se snížením rozpočtu na výměnné aktivity s partnerskými 
městy. 
 

 Náklady na energii a vodu u sportovišť města – zvýšené náklady na vodné, stočné a 
srážkovou vodu v aquaparku jsou dány jednak prodloužením plavecké sezóny 
v letošním roce z důvodu příznivého počasí a dále také zdražením plateb za vodu. 
 

 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - Krajská veterinární správa a Státní 
veterinární správy pro Pardubický kraj, jako místně a věcně příslušný správní orgán 
provedly dne 24. 10. 2018 neohlášenou kontrolu chovu psů chovatelů v Mladějově na 
Moravě. Kontrola byla provedena v součinnosti s policií ČR na základě soudem 
nařízené domovní prohlídky a na základě podezření, že v nemovitosti v Mladějově na 
Moravě dochází k týrání psů chovem v nevhodných podmínkách. Ke kontrole byl 
přizván i Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy na ochranu zvířat proti 
týrání, neboť se dalo předpokládat, že bude nutno nařídit a zajistit na místě odebrání 
týraných psů. Výsledkem uvedené kontroly byl vydaný návrh Krajské veterinární 
správy, Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, na umístnění týraných zvířat do 
náhradní péče. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní správy na ochranu 
zvířat proti týrání, následně proto vydal dne 24. 10. 2018 rozhodnutí o předběžném 
opatření, k umístnění týraných zvířat do předběžné náhradní péče Toto rozhodnutí 
bylo ihned vykonatelné po jeho vyhlášení (vyhlášeno na místě). Jednalo se celkem o 
79 psů (28 fen, 50 psů a 1 štěně). Náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní 
péče hradí město, které potom náklady vymáhá po pachateli přestupku. Město bude 
hradit náklady do vydání pravomocného rozhodnutí o uložení propadnutí týraného 
zvířete nebo rozhodnutí o jeho zabrání nebo o rozhodnutí o umístění týraného zvířete 
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do náhradní péče. Dle zatím zjištěných skutečností (na základě proběhlé kontroly 
krajské veterinární správy) lze předpokládat, že Městský úřad Moravská Třebová 
zahájí správní řízení o uložení propadnutí týraného zvířete. Vlastníkem propadlých 
zvířat se pak stává stát. Rozhodující pro další postup bude konečné odborné 
vyjádření krajské veterinární správy. Rozpočet města je z výše popsaných důvodu 
navýšen o náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče do konce roku 
2018. 
 

 Sociální služby – rozpočet příspěvkové organizace je navýšen ve vazbě na navýšení 
neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Dotačního 
řízení na poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných 
podle zákona č. 108/2016 Sb. Došlo k navýšení dotace o 2.460 tis. Kč. 
Dotace z rozpočtu města na provoz pečovatelské služby a Domova pro seniory je 
naopak snížena o 500 tis. Kč (v souhrnné výši). 
 

 Nemocnice následné péče Moravská Třebová – na říjnovém jednání zastupitelstva 
města bylo schváleno rozdělení původní investiční dotace v souhrnné výši 500 tis. Kč 
na část investiční (368 tis. Kč) a neinvestiční (132 tis. Kč). Rozdělení proběhlo dle 
nemocnicí předloženého soupisu pomůcek a přístrojů k pořízení z dotace města. 
Celková výše poskytnuté dotace zůstává beze změny. Rozdělení odpovídá navržený 
přesun části rozpočtu mezi investičními a běžnými výdaji. 
 

 Správa pracoviště kamerového systému a PCO – s ohledem na rozšíření 
kamerového systému i do lokality v ulici Nádražní (v rámci projektu Dopravní terminál) 
bylo nutné rozšířit v roce 2018 licence SW, zvýšené výdaje na provoz kamerového 
systému budou hrazeny z úspor v provozu městské policie. 
 

 Místní zastupitelské orgány – odměny ostatním členům komisí a výborů – částka 45 
tis. Kč je určena na doplatek nákladů sociálního pojištění u finančních darů 
poskytnutých členům komisí a výborů v letech 2015 – 2017 v případech, kdy dary 
překročily částku 2.500 Kč v jednotlivém případě. OSSZ je zpětně klasifikuje jako 
práci malého rozsahu s povinností úhrady nákladů sociálního pojištění. Doplatek je 
odhadnut, protokol z kontroly provedené OSSZ zatím nemáme k dispozici. 
 

 Volby do zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – rozpočet je 
upraven ve vazbě na předpokládané výdaje vynaložené na organizaci podzimních 
voleb do zastupitelstva města a do Senátu. Celkové výdaje, stejně jako v minulých 
letech, nejsou v plném rozsahu kryty z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, rozdíl 
bude dokryt v rámci finančního vypořádání za rok 2018 (doplatek dotace bude městu 
zaslán v roce 2019). 
 

 Splátky úroků z úvěrů a půjček – úroky z úvěru na projekt OUSB – úroky z úvěru jsou 
vázaný na sazbu 6M PRIBOR, která od 30.06. vzrostla o 0,82 %. Měsíční splátka 
úroků z úvěru tak vzrostla od června o téměř 12 tis. Kč. 
 

 Územní studie Hřebečská – celkové náklady studie přesáhly schválený rozpočet o 
20 tis. Kč. 
 

 Průmyslová zóna – územní studie – práce budou dokončeny v závěru roku, fakturace 
přejde do roku 2019, je proto navržena úprava rozpočtu. 
 

 Ostatní činnost – rozpočtová rezerva na krizové řízení – rezerva je využit na úhradu 
předpokládaných nákladů na zajištění předběžné náhradní péče týraných psů. 
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Níže je uveden komentář k navrhovaným úpravám rozpočtu u položek Rozsáhlejších opravy 
majetku v městské památkové rezervaci a v rámci HČ (strana 19 tabulkové části rozboru 
hospodaření): 
 

 Rozsáhlejší opravy majetku – regenerace MPR - rozpočet je upraven o přijatou dotaci 
na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci ve výši 1.796 tis. Kč, úpravy u 
jednotlivých položek jsou následující: 
Objekty ve vlastnictví města: 
- zámek – obnova levé části fasády severního průčelí 89 tis. Kč 
- Olomoucká 178/2 – obnova střešní krytiny 94 tis. Kč 
- hradby ulice Marxova – obnova hradebního zdiva 36 tis. Kč 
- restaurování morového sloupu 1.264 tis. Kč 
Celkem objekty ve vlastnictví města 1.483 tis. Kč 
 

Objekt ve vlastnictví církve: 
- fara ulice Cihlářova – statické zajištění objektu fary 300 tis. Kč 
 

Objekty soukromých vlastníků (fyzických nebo právnických osob): 
- Čs. armády 99 – obnova části hradební zdi 158 tis. Kč 
- Cihlářova 169 – restaurování portálu 112 tis. Kč 
- TGM 114 – obnova střechy a komínů, obnova fasády 529 tis. Kč 
- Čs. armády 100 – obnova omítek stěn mázhausu 89 tis. Kč 
- Cihlářova 169 – restaurování portálu 112 tis. Kč 
- Cihlářova 169/5 – obnova oken 26 tis. Kč 
- Cihlářova 169/5 - – obnova oken 33 tis. Kč 
Celkem objekty soukromých vlastníků 947 tis. Kč 
 

Zároveň je snížen původní předpokládaný spolupodíl města na opravy objektů v MPR 
ve vlastnictví soukromých vlastníků o 145 tis. Kč (dle skutečně vyplaceného 
spolupodílu).  
 

U akcí muzeum – oprava střechy a restaurování morového sloupu je navrženo 
navýšení rozpočtu o 70 tis. Kč. Původní střešní okna muzea byla nefunkční, je proto 
navržena výměna 6 ks oken v půdních prostorách depozitářů tak, aby vyhovovala 
rozměrům původních oken a mohly být tyto prostory odvětrány. Navýšení rozpočtu u 
restaurování morového sloupu souvisí s potřebou zpracování statického posudku 
z důvodu narušené statiky a s celkovými vysoutěženými náklady na restaurování a 
zpracován restaurátorské zprávy v letošním roce. 
 
 

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova – i tato akce je podpořena 
z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón Ministerstva kultury 
dotací ve výši 120 tis. Kč.  
 
 

6. Investiční výdaje – třída 6 
 

Upravený rozpočet investičních výdajů ve výši 115.365 tis. Kč byl k 31.10.2018 čerpán 
částkou 72.404,69 tis. Kč, tj. na 62,76 %. 
 
K navrhovaným úpravám rozpočtu: 
 

 Dopravní terminál – projekt je dokončen, k dofakturaci chybí autorský dozor a 
pozastávka u technického dozoru investora. Zpracování a podání žádosti o platbu 
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proběhne ještě v letošním roce, dotace ale bude poskytnuta až v roce 2019. Projekt je 
zároveň změněn z projektu bez nároku na odpočet DPH na projekt s částečným 
nárokem na odpočet DPH (ve vazbě na zpoplatnění parkovací věže). Původně jsme 
předpokládali, že dotace bude městu poskytnuta v letošním roce a dojde současně 
k navýšení příjmů a výdajů Tento předpoklad byl ale chybný, je tedy třeba navýšit 
rozpočet výdajů, aby byly kryty všechny výdaje projektu. Proto je navrženo navýšení 
rozpočtu o 19,9 mil. Kč. Část výdajů projektu má provozní charakter (zejména sadové 
úprav), proto je částka 295 tis. Kč přesunuta do provozních výdajů, položky Dopravní 
terminál – provozní výdaje. Celkové náklady na stavební práce po částečném 
odpočtu DPH činí 23.907,80 tis. Kč a zahrnují tyto stavební celky: 

- komunikace a zpevněné plochy 
- parkovací věž 
- sadové úpravy 
- mobiliář 
- demoliční práce (administrativní budova, sklad a vážní objekt) 
- dešťová kanalizace 
- přípojka NN a veřejné osvětlení 
- kamerový systém 
- vodovodní přípojka 
- propagace projektu (informační tabule) 

Další náklady byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, výkup objektu 
vážního domku, zpracování žádosti o dotaci, zadávací řízení, inženýrskogeologický 
průzkum, propojení kamerového systému a technický a autorský dozor. 
 

 Rozšíření sběrového dvora Moravská Třebová – projekt nebyl podpořen, v případě 
zájmu o jeho realizaci, musíme čekat na další vhodnou výzvu. 
 

 Pořízení techniky a kontejnerů pro sběrový dvůr – tento projekt byl schválen 
k podpoře, výdaje na jeho přípravu v letošním roce činí 60 tis. Kč. 
 

 IROP - výzva 47 - zapojení základních škol – naše žádosti o dotace zatím podporu 
nezískaly, čekáme, zda nedojde k navýšení alokace finančních prostředků výzvy. 
V letošním roce už další výdaje na přípravu projektů nebudou vynaloženy. 
 

 Výkupy pozemků – do konce roku předpokládáme výkup pozemků v rozsahu cca 
0,5 mil Kč. Další výkupy jsou zatím ve fázi jednání. 
 

 Rekonstrukce objektů C a D Sociálních služeb vč. opravy střechy – ani u tohoto 
projektu neobdržíme v letošním roce celou schválenou dotaci, poslední žádost o 
platbu bude zadministrována až v lednu 2019, rozpočet je proto navýšen o celkové 
předpokládané výdaje projektu hrazené do konce roku. V roce 2019 očekáváme také 
úhradu pozastávky části fakturace ve vazbě na odstranění všech vad a nedodělků 
v rozsahu cca 6 mil. Kč. Cena staveních prací dle původní smlouvy o dílo činila 
58.023,15 tis. Kč, uzavřením dodatků 1-3 došlo ke zvýšení ceny na 67.081,78 tis. Kč. 
Předmětem dodatků 1-3 byly jak méněpráce, tak vícepráce projektu vč. rekonstrukce 
střechy, která nebyla součástí původního projektu. Další náklady projektu tvoří 
projektová dokumentace, technický a autorský dozor, zakázková řízení a dotační 
management.  
 

 Zázemí na Knížecí louce – dokončení – na objektu byly, na prosklenou část, osazeny 
termofólie za 64 tis. Kč. Celkové náklady na vybudování objektu činily 6.808,14 tis. Kč 
a zahrnovaly jak investiční výdaje (6.722,14 tis. Kč), tak provozní výdaje (86 tis. Kč). 
Investiční výdaje se člení na následující celky: 
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- objekt zázemí vč. přípojek   5.316,51 tis. Kč 
- oplocení     138,61 tis. Kč 
- terasa      182,17 tis. Kč 
- dětské hřiště     258,24 tis. Kč 
- chodníky, schodiště, přístřešky a boxy 774,57 tis. Kč 
- veřejné osvětlení    52,04 tis. Kč 

Neinvestiční výdaje zahrnují vnitřní vybavení a hasicí přístroje. 
 

 Chodník ulice Olomoucká - II. etapa – v letošním roce byla pouze zpracována 
projektová dokumentace a podána žádost o dotaci, která byla na SFDI schválena. 
Realizační práce budou zahájeny až v roce 2019. 
 

 Chodník Udánky – úprava rozpočtu vychází z ceny díla. 
 

 ZTI Strážnického – stavební pozemky pro RD – i zde budou celkové náklady nižší, 
než byl původní předpoklad. 
 

 ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD – projektová dokumentace nebude 
v letošním roce zpracována. 
 

 Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD – cena díla překročila schválený 
rozpočet o 550 tis. Kč. 
 

 Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová – na říjnovém jednání 
zastupitelstva města bylo schváleno rozdělení původní investiční dotace v souhrnné 
výši 500 tis. Kč na část investiční (368 tis. Kč) a neinvestiční (132 tis. Kč). Rozdělení 
proběhlo dle nemocnicí předloženého soupisu pomůcek a přístrojů k pořízení z 
dotace města. Celková výše poskytnuté dotace zůstává beze změny. Rozdělení 
odpovídá navržený přesun části rozpočtu mezi investičními a běžnými výdaji. 
 

 Územní studie krajiny – investiční položka je navýšena o přijatou dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj. 
 

 ČOV – dezodorizace – projekt podpořený ze Státního fondu životního prostředí byl 
zahájen v letošním roce, ale bude dokončen až v roce 2019, včetně fakturace. Proto 
jsou výdaje  i příjmy projektu v rámci rozboru hospodaření k 31.10. vyjmuty. 
 

 ČOV - výměna míchadla – předpokládaný termín dodání nového míchadla je únor 
2019. 
 

 VO Boršov, ul. K. Čapka a ul. Nádražní, VO Strážnického – akce mají investiční 
charakter, proto jsou přesunuty z běžných výdajů – položky Veřejné osvětlení – běžná 
údržba a opravy do investičních výdajů. 
 

 Kontejnerové stání Boršov, K. Čapka a chodník ulice Nádražní  – i tyto akce mají 
investiční charakter, jsou proto nově součástí investiční části rozpočtu města. 
 

 Herní prvky Západní – i zde se jedná o přesun provozních výdajů do investičních. 
 

 Herní prvky MŠ Jiráskova - s ohledem na charakter realizovaných prací je celá částka 
přesunuta z provozní do investiční části rozpočtu města. Byly osazeny nové hrací 
prvky, které mají charakter dlouhodobého majetku. 
 

  Kanalizace Olomoucká – PD - částka 90 tis. Kč je přesunuta z provozních do 
investičních výdajů, jedná se o výdaje na zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci kanalizace v ulici Olomoucká. Z původní smíšené společné splaškové a 
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dešťové kanalizace vznikne kanalizace oddílná, jde tedy o změn technických 
parametrů, která nemá charakter opravy. 
 

 Kulturní služby města Moravská Třebová - investiční dotace – příspěvkové 
organizace bude poskytnuta investiční dotace ve výši 30 tis. Kč přijatá od města 
Pardubického kraje na zřízení pietního místa obětem I. světové války na Rybním 
náměstí (památník obětem I. světové války). 
 

III. Celková rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů a financování 
 
Z rekapitulace rozpočtových příjmů, výdajů a financování k 31.10.2018 plyne: 
 

 upravený rozpočet celkových rozpočtových příjmů ve výši 249.655 tis. Kč byl k 31.10. 
2018 naplněn na 94,06 %, tj. částkou ve výši 234.830,31 tis. Kč, upravený rozpočet 
celkových rozpočtových výdajů ve výši 335.055 tis. Kč byl vyčerpán částkou ve výši 
243.096,91 tis. Kč, tj. na 72,98 %, 
 

 součástí položek financování je na straně příjmů zapojení zůstatku finanční prostředků 
na účtech města, a na straně výdajů sem patří splátky úvěrů a půjček a položka Operace 
z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, která je využívána od 1. 1. 2012 pro 
účtování faktur v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci rozboru hospodaření je 
také navržena úprava položky Změna stavu prostředků na bankovních účtech s ohledem 
na úsporu nákladů. 

 

 zůstatky finančních prostředků na jednotlivých bankovních účtech a fondech města 
k 31.10.2018 zachycuje následující tabulka: 

 

k 01.01.2018 k 31.10.2018

základní běžný účet 4 731 889,87 Kč 782 638,55 Kč

příjmový účet 71 219 567,51 Kč 40 047 326,19 Kč

účty u ČNB 2 363 059,03 Kč 11 088 001,21 Kč

výdajový účet vč. projektových účtů 3 418 229,95 Kč 15 310 943,04 Kč

fond rozvoje bydlení 138 117,40 Kč 138 234,07 Kč

sociální fond 68 051,02 Kč 217 470,71 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 81 938 914,78 Kč 67 584 613,77 Kč

depozitní účet 5 500 609,78 Kč 609,78 Kč

účet jistin 27,22 Kč 0,00 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 5 500 637,00 Kč 609,78 Kč  
 

K navrženým rozpočtovým úpravám: 

 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních 
prostředků na běžných účtech a účelových fondech) – ve vazbě na výpadek 
v poskytovaných dotacích zejména u projektů Dopravní terminál a Rekonstrukce 
objektů C a D Domova pro seniory dokonce letošního roku je nutné do hospodaření 
zapojit (k dočasnému překlenutí problémů s cashflow) zůstatky prostředků na účtech 
města v rozsahu 16,7 mil. Kč. 

 


